
   Začal první měsíc nového roku a ne-
nechal nás zahálet. Ve dnech 18. a 19. 
ledna se nad naší republikou přehnal 
silný vítr, místy až o síle orkánu, který 
za sebou nechával velkou spoušť. Bě-
hem těchto dvou dnů jsme měli celkem 
osm výjezdů. Například hned ve čtvr-
tek odpoledne jsme likvidovali spadlý 
topol přes ulici Pod Lečí. Práce to 

nebyla jednoduchá. V silném větru se 
ostatní topoly ohýbaly a bylo nebezpe-
čí jejich dalších pádů. Stejný den jsme 
odstraňovali strom v Praze 4 na Jižní 
spojce, který ležel přes tři jízdní pruhy. 

   V Lochkově byla vloni upravena také 
zahrada mateřské školy, jež se nachází 
pár kroků za úřadem v klidném prostře-
dí. Díky grantu Hlavního města Prahy 
ve výši 100 tisíc Kč mohl být i tento 
prostor vybaven novými herními prvky 
vhodnými pro předškoláky (o záměru 
viz Noviny Prahy 16 č. 9/2005).
Radotín
   V létě roku 2006 byly v Městské čás-
ti Praha 16 zahájeny práce na obnově 
a rekonstrukci dětských hřišť. Ve spo-
lupráci s místními stavebními fi rmami 
(PF Stav, Regis, Stavební společnost 

Šlehofer, Pragoelast a Instalatérská 
fi rma Rudolf Kroupa), které se podí-
lely zejména na odstraňování starého 
a nevyhovujícího zařízení, terénních 
úpravách, rekonstrukcích pískovišť 
a opravách oplocení, a s fi rmou Dře-
voartikl Znojmo, která zajistila do-
dávku a montáž nových herních prvků 
a dopadových ploch, se podařilo 
vytvořit na starém a novém sídlišti 
a v areálech mateřských škol Býšov-
ská a náměstí Osvoboditelů bezpečná 
hřiště pro děti od 3 do 12 let. Děti zde 
mohou využívat různé typy houpaček, 
prolézaček, skluzavek a kolotočů. 
   Na novém sídlišti byla také prove-
dena zásadní rekonstrukce víceúčelo-
vého sportovního hřiště pro mládež 
od 8 let. Zde bylo nevzhledné kovové 
oplocení nahrazeno novými polypro-

pylenovými záchytnými sítěmi a byly 
nainstalovány nové branky pro malou 
kopanou a 2 basketbalové koše pro 
streetball – vše opět dodávala fi rma 
Dřevoartikl Znojmo. 
   Rekonstrukce hřišť byly dokončeny 
v prosinci roku 2006. Celkové nákla-
dy na úpravy ploch včetně oplocení 
a montáž nových herních prvků byly 
ve výši 3 591 364 Kč, z toho 3,405 
milionu Kč tvořily dotace od Hlav-
ního města Prahy a zbývající částka 
byla hrazena z fi nančních zdrojů 
MČ Praha 16. Věříme, že tato nově 
vybudovaná hřiště budou sloužit ra-

dotínským dětem 
k využívání volné-
ho času a ke spor-
tovnímu vyžití.
Zbraslav
   Ve druhém polo-
letí roku 2006 bylo 
na zbraslavském 
sídlišti mezi bloky 
v ulicích Sulova 
a  V i l í m k o v a 
obnoveno dětské 
h ř iště vybavené 
h e r n í m i  p r v k y 
pro děti ve věku 
od tří do patnácti 
let. Vybraná do-
davatelská firma 
vyrábí a instaluje 

originální prvky z akátového dřeva 
a jiných cenných listnáčů. Hřiště má 
svoji architektonickou tvář, ale jak 
víte – papír unese téměř vše, a proto 
vás srdečně zveme k osobní návštěvě 
a vlastnímu zhodnocení, jak se záměr 
podařil. 
   Hřiště bylo hrazeno z účelové in-
vestiční dotace poskytnuté Hlavním 
městem Prahou a „spolklo“ téměř 
430 000 Kč. Je určeno pro malé děti 
v doprovodu rodičů a žáky základních 
škol. Za provozovatele a návštěvníky 
žádáme a prosíme chovatele psů, aby 
nevodili do areálu své psí miláčky. 
Ani tato početná skupina našich 
spoluobčanů nebude v budoucnu 
opomenuta.

Nově upravená část lochkovského parku

   Tento ci-
t á t ,  k t e r ý  j e 

zároveň mottem 
Zák ladní umělecké 

š k o l y  K l e m e n t a 
Slavického, vyjadřuje 
obsah práce nás učite-
lů – oslovit děti krásou 
prostřednictvím hudby, 

výtvarného projevu, tan-
ce nebo slova. S radostí 
pozorujeme, že zájem 

o tyto obory neutuchá.
V letošním školním roce navštěvuje 
naši školu 454 žáků ve všech čtyřech 
oborech.
   Posláním hudebního oboru je po-
skytnout žákům základy odborného 
vzdělání a vychovat z nich zaujaté hu-
debníky, kteří by se dovedli v životě 
uplatnit jako amatéři nebo profesioná-
lové v tom či onom žánru. Cílem není 
jen poznávat a interpretovat hudební 
literaturu, ale naučit se hudbu poslou-
chat a citlivě ji vnímat. Vyučujeme hře 
na klavír, varhany, akordeon, elektric-
ké klávesy, housle, violoncello, kytaru, 
fl étnu, zobcovou fl étnu, klarinet, saxo-
fon, trubku, bicí nástroje a nově též na 
cembalo. Žáky přijímáme na základě 
průzkumu hudebnosti, který provádí-
me v předškolních odděleních mateř-
ských škol, popřípadě individuálně po 
domluvě. Výtvarný obor navštěvuje 
každoročně 85 - 90 žáků rozdělených 
do osmi tříd. Žáci se zabývají malbou, 
kresbou, grafi ckými technikami a ta-
ké modelují z hlíny. Do tanečního 
oboru jsou přijímáni chlapci i dívky 
ve věku od pěti do osmnácti let. Žáci 

se seznámí především s klasickým 
tancem (balet), poznají moderní a jaz-
zový tanec, lidový tanec domácí i cizí 
a taneční gymnastiku. V literárně-
dramatickém oboru je vyučována 
dramatika a slovesnost, umělecký 
přednes, základy herectví a práce 
v souboru. Žáci se vychovávají ke 
správné výslovnosti, dobrému vyjadřo-
vání a vystupování na veřejnosti – k do-
vednostem tolik potřebným pro učitele, 
právníky a všechny veřejné činitele. 
Seznamováním s literaturou, uměním 
přednesu a prací na divadelní roli při-
pravuje obor také herecké adepty.
  Na veřejnosti 
se škola uplat-
ňuje přede-
vším v místě; 
m n o h o  l e t 
j s o u  n a š e 
a kce st á lou 
součástí kul-
turního života 
v Radot íně. 
P o ř á d á m e 
k o n c e r t y 
přeh l ídkové 
i tématické, 
p r a v i d e l n ě 
orga n izuje -
me výst avy 
v ý t va r ného 
oboru a večery tanečního i literárně-
-dramatického oboru. Často se na jed-
né akci podílí více oborů. Každoročně 
se škola zúčastňuje nejrůznějších 
aktivit v rámci Prahy i celé republiky. 
Již téměř patnáct let účinkují naši žáci 
a učitelé na koncertech v německém 

Burglengenfeldu – partnerském městě 
Městské části Praha 16. Také letos 
v březnu přispějeme svým programem 
k oslavám 15. výročí podepsání part-
nerské smlouvy.
   Při škole rovněž pracuje Společnost 
přátel ZUŠ Klementa Slavického, která 
je zaměřena na všestrannou podporu 
ZUŠ v oblasti hmotné, organizační 
i společenské. Od doby svého vzniku 
každoročně organizuje kvalitní po-
znávací zájezdy u nás i v zahraničí. 
Zúčastnit se mohou žáci s doprovo-
dem rodičů nebo pedagogů. Trasy 
jsou zaměřeny na kulturní památky 

a místa spojená se životem slavných 
osobností – hudebních skladatelů, 
spisovatelů, výtvarných umělců. Členy 
Společnosti se mohou stát rodiče žáků 
školy a další přátelé či příznivci ZUŠ 
Klementa Slavického.

Po 40 minutách mohl být provoz k ra-
dosti řidičů obnoven. Dále jsme uklízeli 
popadané tašky ze střechy rodinného 
domu v Pěstitelské ulici a po půlnoci 
jsme pomáhali s opravou střechy na 
domu v ulici Ke Žlábku. I v pátek nás 
povolali k likvidaci padlého stromu 
přes plot do zahrady v Karasově ulici 
v Modřanech. Potom jsme odstraňovali 
nahnutý strom nad vlakovými kolejemi 
v Jinonicích Na Hutmance.
   V sobotu 20. ledna proběhla naše 
valná hromada, na které jsme hod-
notili práci za minulý rok a spojili 
ji s večerní zábavou. Pro ty, kteří by 
měli starost o to, že se hasiči baví, 
když je potřeba pomáhat, jen tolik 
– v době sobotního odpoledne a noci 
jsme nebyli k žádným záchranným 
akcím povoláni.
   V neděli 21. ledna jsme likvidovali 
požár křovin v Údolí hvězd. 3. února 
jsme uspořádali tradiční Masopustní 
veselí. Dopolední deštivé počasí se 
umoudřilo, odpoledne se sice slu-
níčko moc neukázalo, ale alespoň 
přestalo pršet a Masopust mohl začít. 
Nechyběla bohatá tombola, ani vepřo-
vé hody a večerní zábava.
   Všem, kteří se zúčastnili, zejména 
maskám, které obohatily Masopustní 
průvod, děkujeme.

   Na bezmála stodvacetiletou tradi-
ci dobrovolné hasičské činnosti se 
rozhodl navázat okruh zapálených 
lochkovských obyvatel a zachránit 
tak místní pozvolna skomírající sbor. 
Skupina nadšenců utvořená na podzim 
loňského roku si dala za cíl obnovit 
chvályhodnou, a v dnešní době již ne 
zcela populární dobrovolnou aktivitu, 
opravit stávající techniku a uvést ji 

do řádného a akceschopného stavu, 
proškolit své členy v její obsluze 
a po absolvování těchto nezbytných 
počátečních příprav být k dispozici 
obyvatelům městské části i ostatním 
okolním jednotkám dle potřeby.
  Prvními výsledky zaníceného od-
hodlání se staly důkladná oprava 
cisterny a především 116. výroční 
valná hromada konaná dne 27. ledna 

2007, na kterou byli pozváni všichni 
členové původního sboru, zástupci 
obecního úřadu i okolních hasičských 
sborů. Bylo zvoleno nové vedení 
v čele se starostou Michalem Zítkem 
a velitelem Ing. Ladislavem Smutným 
a odsouhlaseny priority sboru do bu-
doucnosti. Díky vstřícnému postoji 
obecního úřadu doufají členové, že se 
jejich jednotka bude zdárně rozvíjet 
a působit k plné spokojenosti občanů 
Lochkova.

losovalo. Komise k tomu určená dala 
prostřednictvím občansko správního 
odboru návrh ke schválení radě měst-
ské části, která o budoucím nájemci 
rozhodla defi nitivně. Nájemce uhradil 
dlužnou částku na účet správce byto-
vého fondu Městské části Praha 16, 
Domovní správě Radotín, a teprve 
pak byla s novým nájemcem uzavřena 
nájemní smlouva, a to ve všech přípa-
dech na dobu určitou 3 let. Protože se 
ve většině případů jedná o byty, které 
jsou značně zdevastované, ponese 
navíc vítěz výběrového řízení náklady 
na opravu sám. Nový nájemce přebírá 
věřitelská práva vůči dlužníku – pře-
dešlému nájemci a uhrazenou částku 
může vymáhat soudní cestou. 
   Jen za poslední čtyři provedené 
exekuce získala Městská část Praha 16 
zpět částku v celkové výši 751 746 Kč.

Dlužné částky
Byt        Celková dlužná částka
2+1  215 930 Kč
1+1  187 592 Kč
1+0  163 141 Kč
1+1  185 083 Kč

Exekuce v Radotíně
  Čím dál častěji se setkáváme 
s problémem neplacení nájemného 
a následných exekucí bytů v domech 
patřících obci. Nájemci nejsou schop-
ni platit řádně své závazky a stávají 
se insolventními. Jistě se nejedná jen 
o problém Radotína, ale pojďme se 
podívat, jak jej řeší právě zde. 
   Jen v loňském roce se zde usku-
tečnily čtyři exekuce. Nájemci vždy 
nechali věc zajít tak daleko, že dlužná 
částka při započtení soudních nákladů 
za žalobu či žaloby, exekuční vyklize-
ní, případné otevření bytu, zajištění 
služeb soukromého exekutora včetně 
náhradního ubytování pro vystěhova-
né na jeden měsíc (kterého ani jeden 
z nájemníků nevyužil), a především 
penále z dlužného nájemného vždy 
převyšovala (a to několikrát) původní 
částku dlužného nájemného. Dostává-
me se tak k částce statisíců korun.
   Rada městské části Praha 16 se 
rozhodla věc řešit a nepřidělovat tyto 
byty „klasickou“ cestou, ale vyhlásit 
na ně výběrové řízení. Podmínky 
nastavila tak, že přednost dostali 

uchazeči o nájem obecního bytu, tedy 
ti, kteří měli podanou žádost o byt, 
dalšími v pořadí byli občané s trva-
lým pobytem v Radotíně atd. Splnilo-
li podmínky více uchazečů, o byt se 


